
'РЕцЕнзтя
на освітньо-професійнупрограМу «Соціальна-робота»підготовки
здобувачів початкового рівня (короткий ци'кл) вищо'і' освіти за

спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна
робота»в Уманському державному педагогічному

'

університеті імені Павла Тичини

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» Підготовки

здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищоі' освіти за

спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота»

е актуальною програмою, рОЗробленою згідно сучасних вимог освітньоі'

підготовки у вищій школі, і- івідповідною _осві'тньо-кваліфікаційній

характеристиці фахівця зі' спеціальнОсті «Соціальна рОбОта» з урахуванням
новітніх тенденцій ' реформування освітньоі' підготовки. означених

спеціалістів.
_

Освітньо—професійна програма «Соціальна робота» реалізуе
компетентнісний підхід до

'

освітНього ‘проЦесу
.

і ‚
@ нормативним

документом, в якому визначаеться сукупність Вимог до змісту та

результатів освітньоі' діяльності в Уманському державному педагогічному

університеті імені Павла Тичини за рівнем вищоі' освіти «молодший

бакалавр» в межах спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23

«Соціальна робота».
‚ " ' ‚

Освітньо—професійна програма використовуеться для визначення та
оцінювання якості змісту та результатів освітньоі' діяльності та визначае
такі вимоги до освітньоі' програми: 'обсяг кредитів СКТС, необхідний для
здобуття відповідного ступеня вищоі' освіти (120 кредитів СКТС); перелік
компетентностей випускника; нормативний _зміст підгоТовки здобувачів '

вищоі' освіти, сформульований у результатах навчання; форми атестаціі'

здобувачів вищоі'` освіти; вимОги до наявнбсті системи внутрішнього
забезпечення якості вищоі' освіти; ВизнаЧено терміни „

навчаННя За

програмою (1 рік 10 місяЦів).
.
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підготовКа ‘

' _.. .-'-‹г…‹
Мета освіТньо-професійНоі' прбграми тпрофесійна

"' чат.



фахівця з соціальноі' роботи з широким доступом до професійноі'

діяльності у соціальних інституціях.

Теоретичнийзміст освітньо-професійноі' програми включае поняття,
концепціі', принципи соціального розвитку особи і громад та і'х

використання для пояснення закономір'ностей соціальних процесів,

соціального захисту й надання допомоги. вразливим групам населення.

Методологія освітньо-професійноі' програми спираеться на методи та
технологіі' збирання, Собробки та інтерпретаціі' результатів досліджень у

соціальній сфері.
›
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Вагомим практичним значенням освітньо-професійноі' програми як

нормативного документу, в якому визначаеться сукуітність вимог до змісту

та результатів* освітньоі' діяльності „в. 'Уманському державному
педагогічНому університеті імені Павла Тичини за рівнем вищоі' освіти

«молодший бакалавр» в межах спеціальності 231 «Соціальна робота»

галузі знань 23“ «Соціальна робота», @ '1'1' зоріентоізаність на набуття

студентами фаховИх компетентностей ь системі сОціалЬНОі'роботи.
›Розроблена освітньо-професійна програма. ‹(СОцігіЛьна _робота»

підготовки здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищоі' освіти за
спеціальністю 231 «Соціальна робота» відповідае сучасним освітнім

вимогам вищоі' школи та може бути рекомендована до впровадження в
освітній процес.
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